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Pismo Ziemi ~owitkiej j Wychodzi d~a tazy w miesiącu. 

• Od czasu .konsekracji księdza bisku- 4ł Jak rozumie ksiQdz rolę biskupa w 
pa minęło jut .tyle czasu; te.możemy Ko!1ciele, jak wirnv układać się je-
pokusić się o chwilę spokojnej roz- ·. go stosuri<i z .wiernymi? · 
mowy. Rezyduje ksiQdZ błskup w Łowi Dlciałbym być dobrym duszpasterzem, 
czu. czy oznacza to jaki~ zobowiąr- sługą i niewol.niklem tych, którzy zos-

Najważniejszym punktem porząd<u obrad 
VI Sesji Rady Miasta Łowicza w póniedzia 
łek. 27 pafdziernika była dyskusja nad 
tym, czv mi.asto mote nadal finansować wy 

zania ·wobec całej archipiecezji? . tali mi teraz dani. Ale . widzę ; jak to 
Nie jestem wikariuszem archidiecezji jest trudne. 
warszawskiej, ale wikariuszem księdza • Czy nie boi się ksiądz, !~ będąc 
Prymasa, stąd i moje obowlęzki są nie,- biskupem zaniedba obówiązki probosz 

~· 1'1nanie infrastruktury technicznej na 
\~ ~renach przeznaczonych pod spółdzielcze 

budownictwo mieszkaniowe. Poprzednie wła 
dzn, podpisały aż trzy umowy z różnymi 
spółdzielniami: z ŁSM na kwotę 2,25 mldzl 
/sp6łdzielnia wystąpiła teraz z aneksem _ 
do tej umowy podwytszającyi11 ją na 10,5 · 
miliarda złotych/, z ze5połem trzech mło 
dzietowych spółdzielni "Domino", "Przy~ 
szłość" i "Oszczędność"na sumę prawie 

·::O .inne. Terytorialnie w .sprawach dusz cza? · . 

N!E ·mcE·NtKOGO 5KNzr/fPZ/t ., / . : . . 

Z księdzem biskupem Józefem Zawitkowskim 
rozmawia Wojciech Walig6rski 

lJ mld lł. , ze spółdzielnią "Medyk11 na 
l mld lł. Roboty są w toku; z chwilą ich 
zakor'lczenia miasto będzie zobowiązane 
do zwrócenia bankom zaciągniętych 
przez spółdzielnie na ten cel kredytów. . 
Oawniej kwoty te były jednak refinenso . 
wane przez budtet centralny, obecnie · 
nie wiadomo czy refinansowane będą,czy 
nie. Można się spodziewać, te sprawa 
wyja~i się dopiero po· przyjęciu przez 
Sejm ustawy o finansach !Jiiin, której · 
projekt zaledwie przed dwoma txgodnla
mi opuścił Radę Ministrów. 

Podjęcie się dalszego .!ożenia na 
infrastrukturę groziło - przy l tak 

' -katast~~ans6w _-
, ructwem całego miasta w Chwili, 

gdyby przyszło spłacić wszystko to 
samenl.I. Rezygnacja zaś z finansowa
nia oznaczała zupełny zastój w budo
wnictwie mieszkaniowym, zaprzepaszcze
nie dotychc7asowego trudu członków 
dokończenle M !Itr • .Z 

pasterskich i>odtedają ml ctekanaty: 
żychliński, kutnowski, krośniewicki i 
oba łowickie •. Chodzi o to, by księża z 
tych odległych krańców diecezji mieli 
bliżej do biskupa. Poza tym, jak inni 
sufragani będę bierzmował i wizytował · 
parafie całej diecezji. W kurii te~ . 
będę miał swoją działkę - duszpaster
stwo rodŹin 1 Słutby Zdrowia . · 

dniczącego byłi: Marek loi)usiński i 
Adam Skoneczny. W wyniku głosowania 
Przewodniczącym - Oddziału liemi Łowie.
klej został Adam Skoneczny. Oo Zarządu 
wybrani zostali! Jacek Skierski, Zbig
niew Trojanowsl<i, ."lłlian Kaczor, Józef 
Brodecki. 

Życzyć sobie i nam wszystkim pozo
staje, by zakończony okres kłopotów 
organizacyjnych łowickiej "Solidarności' 
dał paczątek efektom w pracy na rzecz 
członków Związku, Mieszkańców i naszego 
Miasta. · 

Dalsza część zebrania była dyskusją 
wokół tak ważnej w obecnej 1 przyszłej ===============-==:::::. · sytuacji kraju sprawy wyborów Prezy-

pod denta RP. Delegaci stwierdzili, te nie 
mogą być obojętni wobec wyborców 11 pra-

- wie jednomyślnie, opowiedzieli się za J\.d '(lIDeffi karlclydaturą Lecha wałęsy. Zdecydowano o 
~ . „ . utworzeniu "komitetu" na rzecz Lecha 

Wałęsy w wyborach prezydenckich, odcho-

za T "'~he·m dząc od zakładanaj wcze~niej idei Komi
~ ~ tetdw Obywatelskich, jako platformy wyM 

borczej dla wszystkich ugrupowań. 
10 patdziernika ponownie zebrali się Pierwsze spotkaniel<omitetu odbyło 

Delegaci Oddziału Ziemi Łowickiej NSZZ się 17.10.b.m. o godz. 18,00.Przyjęto 
"Solidarność". Liczba ich uległa zmiej- formy prowadzenia kan.,anii, które już 
szeniu, ćo było konsekwencją zastosowa- wkrótce Mieszkańcy Łowicza dostrzegą. 
nla się. do założeń poprzemiego zebrania. Wszystkich tych, którzy chcą aktywni 
38 Delegatów spoŚrdd 50 zgłoszonych uczestniczyć w kaq>anii na rzecz Lecha 

~ez Komisje Zakładowe dokonało wyboru Wał5sy zapraszamy do pokoju "Solidarno
~ewodniczącego Oddziału i uzopełniło ści przy ul. Stanisławskiego. 

skład Zarządu. Kandydatami na przewo- WOJCIECH BŁAŻEJCZYK 

Tak, boję się. iii dzisiaj czuję, te 
nie jest łatwo · godzić nierzadko sprze
czne interesy parafii l obowiązki b.is~ . 
kupa, którego posługa jest skier<JWana 
także w stronę ifYlych wiernych, poza 
Łowicz. Sądzę. te taka sytuacja nie 
będzie mogła trwać długo, najprawdopO
dobniej ~siądz . Pryma~ wyznaczy dla, ko- .·' 
legiaty nowego proboszcza. . · .. 

· . · · dokończenle •n ;tr. i 
„ 
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Dnia 10 patdziernika w {1118chu lowlc 
kiego ~zeum odbyłcr się z~ranie założy 
cielskle "Stowarzyszenia Kupców Miasta 
t.owicza". Inicjatywa po1«>łania do fycia 
tej organizacji, mającej d>ać o intere 
sy licznej w naszym mie!1cie społeczno
ści kupieckiej powstała klika miesi~·,
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• Uwadze naszych Czytelników nie uszło,te 
w lowiczu oc;f pewnego czasu nieczynnych jest 
kilka sklepów. Jak się dowiadujemy w Urzę
dzie Miasta, 5P0'Jdowane jest to truó'lośc1M1 
z ustaleniem stanu prawnego tych lokali, co 
U11iemotliwia na razie ich prywatyzację. 
• Pra..OO~ile na następnej, VII sesji 
Rady Miasta lowicza dyskutowana będzie spra
wa znniejszenia ll~ci Hobków i przedszkoli 
na terenie miasta. Według K1.111isji Zdrowia 
Rady Miasta część miejsc w tych placówkach 
jest stale niewykorzystywana. 
• Zarząd Miasta postanowił przekazać w u.ty
tkowanie Zarządowi Gminy Łowicz jeden sklep 
na terenie miasta. Zarząd Gminy ma zamiar 
zorganizować tam sprzeda.t owoców po cenach 
niewiele wytszych od hurtowych. 
• Zarząd Miasta zamierza raz jeszcze wystą
pić do Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego o 
uructonienie w lokalu przy ulicy Zduńskiej 
47/49 placówki pocztowej .,, miejsce likwido
wanej na Rynku Kllińskiego. W lokalu tym no
.tliwe jest zainstalowanie sanitariatów, brak 
których był przyczyną odrzucenia oferty przez 
UPT 

• Oo końca bie.tącego roku ma powstać w Ko
mendzie Rejonowej Policji w lowiczu areszt •. 
i>otąd osoby zatrzyraane były przewo.tone do 
Nieborowa. Przedsfęwzięcoe to jest jednym z 
podejnowanych przez miejscową policję w odpo 
wiedzi na dalszy wzrost przestępczości w III 
kwartale tego roku. 
e Ka~anię wyborczą Lecha Wałęsy na terenie 
lowicza prowadzi Oddział Ziemi Łowickiej NSZZ 
"Solidarność" - lokal przy ul. Stanisławskieg 
28. Włączył się do niej takte PAX, który za 
pras za do loka lu na ul. Podrzeczną 24. 

Tadeusza Mazowieckiego proponuje natomias 
Koło lowickie ROAO - kontakt w klubie lSM 
ul. ft>stowa 4 /d.Ozięyielewskiego/ - p.R.Kar
czewski. 
Imi kandydaci nie prowadzą jak dotąd w 

lowiczu swej kampanll.~yjątkiem jest ~ło
dzlmierz Cimoszewicz, którego popiera miej
scowa SORP - lol<al przy ul.JMaja. 
• Zniszczony dotąd i zaponniany grobowiec 
Bronisławy Bronikowskiej na anentarzu kole
giackim w lowiczu został zrekonstruowany przy 
l!(llllOCy Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół 
Średnich Ogólnokształcących w lowiczu. 
Bronisława z Koleszczyńskich Bronikowska uro . 
dzona w Łowiczu dn. J września 1861 r. ,zmarła 
tamte dn. 10 czerwca 19JJr. Była wzorem ko
biety-patriotki, oddanej całą duszą i sercem 
sprawom szerzenia oświaty i opieki nad mło
dzietq. 

Od roku 1909 zajnowała stanowisko kierowni • 
cze jako Przało.tona Pensji, w latach 1915-
1919 jako przało.tona Ginnazjum leńskiego w 
lowiczu. Po upaństwowieniu tegot pracowała 
jako nauczycielka a.t do śmierci. Cały swój 
llllłjątek, w ogólnej sumie 75 tys.li. polsldch 
darowała dla "Koła Przyjaciół Młodzieży" przy 
Państwowym Glnnazj\Mn im. J.U.Niemcewicza 11 

l.owlczu, które to Koło stało się "Fundacj;i . 
Wydlolfawczo-O~wiatową l~.Bronisławy Broniko
wskie.)" 11 roku 19)6. 
~22 wrze§nia powstał przy Towarzystwie 
Ochrony Zabytków Społeczny Komitet Ochrony 
Zabytków nad ilzur;i. PrtelfOdnl-
CŻqcyia wybrano Feliksa I laszyńSl<lego. lf OŚllb . 
osobowytl zarzędzle lowicz reprezentuję •.ln. 
dyrektor mzem Walerian Narchałowskl i kle
rujqcy restauracj;i 'Zabytkdlf kolegiaty ks. 
Bogdan lisek. 

W jednvm z poprzednich numerów "Nowe 
.go Łowiczanina" ukazał się artykuł o mo~ 
tli}"Ości zbudowania małego bloku mie
szkalnego przy ul. Armii Krajowej 43. 
Drogą licytac~i w cenie od JOO do J65 
tys.2ł. za l m mieszkania, wyłonieni 
zostali przyszli właściciele "1:Jn<ret
nyoh lokali w tym bloku. W cenie tej 
Urząd . Miasta zapewnił dttałkę, dok~ta
cję techniczną oraz prawo przyłączenia 
się do infrastruktury. telefoOIJ z pretensjami, it wprowadzili -

Budowa dobrze rokuje, gdyt w kręgu śmy ich w błąd. Spodziewali się taniego 
zainteresowanych są: doświadczony budo- donu, a okazało się, te Zarząd Miasta 
wlaniec, bankowiec, pra.nik i wielu widząc, it chętnych jest więcej nit 
chętnych do pracy młodych ludzi. Teraz projektowanych mieszkań ogłosił przetarg , 
trzeba się zorga~izować, uzysk~ kredyt co wywindowało ceny. 
i przystąpić do budowy. Można bl,Jdowę zle- Otóż chcemy wyjaśnić, t e opubllkowali -
cić "pod klucz" którejś z firm~ a nntna śmy jedynie wiernie założenia ofer ty tak 
- najnałjąc kilku niezbędnych fachowców jak je nam przedstawił p.Ourka. Po wszy-
i biorąc urlopy beipłatne - pobudować stkie szczegóły także odsyłaliśmy do 
blok samenu bez porównania taniej. niego. Nie jesteśmy organem Urzędu Miej 

U:?Yskane przez Urząd środki przezna- skiego, więc nie do nas należy kiero
czone będą na prZYQ'l~owanie terenów pod wać formułowane pod jego adresem zarzu 
następne bloki. Zachęcam do skorzystania ty. My tylko staramy się informować o 
z tej formy budowy mieszkań. Wkrótce wszystkim, co się·w mieście dzieje i 
ogłosimy państwu nowe propozycJe. co mote zainteresować Czytelników. 

WLAOYSLAW llJRKA (zastępca burmistrza) A swoją drogą pomysł przetargu wy-

Od redakcji: 
W związku ze wsJ)Ollllianym przez pana 

Durkę artykułem /"Projekty", N.l. nr 
8/90/ otrzymaliśmy od kilku Czytelników 

TRUDNE 
dol<Ol'czenie re str .1 

małych spółdzielni, których na takie 
koszty nigdy stać nie będzie, a także 
prawdopodobne bankructwa kilku pr~ed
siębiorstw budowlanych. Nic dziwnego, 
te stojąc przed koniecznością rozwią
zania takiego dylematu Zarząd Miasta 
nie podjął decyzji i skierował do Ra
dy Miasta dwa alternatywne projekty 
uchwał: "finansować •••• " i "nie fi
nansować ••••• "-: · 

~~~' 
dol<oc'czenie ze str. 1 

tesru. Zapoczątkował jQ pan Jarusz . 
Gawron. Widząc tructlości nękające pry
watny harfdel łowicki, zaprosił do wspćl 
nej dyskusji wszystkich zainteresowanych 
.Z zaproszenia skorzystało 21 osób. 

Powstające stowarzyszenie nawiązuje 
do tradycji przedwojennego "Z,,iązku 
Kl.Jpców C!hrz~cijan", działającego do 
września 1939 roku w naszym mieście. 
Wchodził on w skład Centralnego Związku 
Detalicznego l<lJpiectwa Chrześcijańskie 
go R.P. Związek gwarantował ochronę 
wszystkim swoim członkom, d:iał o wła-
4ci we stosunki między ~ami i ~
lował ~asady zdrowej konkurencji. Pro
wadził działalność kredytową w postaci 
kasy samopomocy, organizował kursy księ
gowości i towarzystwa w poszczególny'Ch 
branżach. 

Nalety pod<reśli6 znaczny wkład 
członków zwiQzku we wzmocnienie obronno 
ści kraju w przeddzień wybud"u Ilwojny 
~latowej. Na apel rząd.I R.P. ofiarni 
kupcy łowiccy, nie szczęctząc wysiłków 
I 

2 

daje nam się sensowny. Sensowniejszy 
nit proponowane przez niektórych na
szych rozmówców zapisy - oznaczające 
pawrót do socjalistycznych kolejek i 
czarnego rynku. 

Po dł~iej i burzliwej dyskusji 
postanowiono odroczyć powzięcie decyzji 
·c1o następnej, VII, sesji Rady. W t)'lll 
czasie Zarząd Miasta ma opracowa~ zes
tawienie strat, jakie miasto poniosłoby 
gdyby zerwało zawarte jut umowy. 

Radni powzięli także uchwały o po
wołaniu Policji lokalnej o odwołaniu 
i powołaniu nowego Skart>liika Rady i 
powołaniu Kierownika Urzędu Stanu Cy
wilnego oraz wybrali ławników do Sądu 
fłejonowego, Wojewódzkiego i Kolegillll 
d/s wykrbczeń. Szczegóły w następnym 
wydaniu "N.l.", /Rada obradowała w 
chwili zamykania tego numeru/. /wal/ 

wzięli udział w zbiórkach pieniężnych 
przeznaczonych na FON i w rozpisanej 'I 
tyczce obrony Qrzeciwlotniczej • 

W dyskusji omdwiono przyczyny i skutki 
ostatnich pr~e:targ6w na lokale. Skryty„ 
kowano samobójcze windowanie ofert. 
Stwierdzono, te ostatnie, kontrowersyj„ 
podwyżki czynszu za użytkowanie lokali 
handlowych wpływają bezµośrednio na 
znniejszenie opłacal~i. Wytruszony 
wztost marty powodowany zwiększeniem 
kosztów własnych, odbija . się tet autonia ... 
tycznie na cenach towarów. St'll'arza to za• 
grożenie dla najgorzej sytuowanej cz~ł 
społeczeństwa. 

Stowarzyszenie uwata, te dbając o i"" 
teresy kupców będzie działało rdlilniet 
na rzecz klienta. 

Zgromadzeni na spotkaniu kupcy łowi
ccy, bądący jectlocześnie członk8111i - Zlt 
łotycielami stowarzyszenia wskazali na 
koniecznoś6 stybkiej jego legalizacji. 
Trwają prace nad Statutem. Wszystkich 
zainteresowanych przynale~ią - za
praszamy. Termin kolejnego zebrania zo„ 
stanie podany na plakatach. 

JACEK RUTKIJISI{. 
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Jakkolwiek niejednokrotnie na miej
scu możemy usł \' S Zeć wl e le słów uznania 
na temat nasze] kultury l udowej , to 
bardzo rzadko docierają do nas wieści 
o i~rezach popularyzujących folklor 
Ziemi Łowickiej na lad1odzie. · 

Kilka dni te11U odwiedzili na krótko 
Łowicz państwo Gnettnerowie z RFN,orga
nizatorzy wystaw twórczośc i ludowej róż 
nych regionów Europy w Auetal niedaleko 
Bremy. W kierowanym przez sieble "lłei
mat11Useum" /1-'uzeum Ojczytniane/ mie
szczącym s i ę w malowniczym zanł<u 
Schonebeck, urządzają każdego roku 
siedem osobnych wystaw, w tym jedną po
święconą Wi elkanocy. 

\li przyszłym roku zdecydowali się zor 
ganizować ekspozycję zatytułowaną : 

' ''Ostem in Polen". Prezentowane byłyby 
.am wyroby rzerriosła artystycznego z ło
wickiego związane ze zwyczajami wie lka• 
nocnymi . Warte podkreślenia jest to , że 
organizatorom wystawy bardzo zależa ło na 
autentyczności przeliniotów, dla tego za
kupu eksponatów dokonywali bezpośrednin 
u twórców ludowych na ws i . Szczególne 
zainteresowanie wzbudziły w nich wycina 
nki, pająki i wydnuszki-naklejanki, a 
to przez ich - jak się wyrazili - "orygi 
nalność i piękne kolory". 

P.Horst Gnettner - człowiek niezwykle 
mi ły i sy"'1atyczny - obiecał napisać o 
efek tach wystawy. MAREK WOJTYLAIC 

Jfaw~ Ma1 . RO ~ 0 6 

l!urla Ś l . Oil l7 

fłzeszów BO I 7 

Sl em i atycrn 80 - 05056 
Slcrpc 00- 24 
Sochar:1rw 00- 22020 
Sopot OO- SO 
sn~h BO - h51 

R~w i c z 00 -65 
n~tino on 2211rn 
k/ Socllac zcwa 
Siein t anowi ce 
Ś l ~sk l e B0- '2 
Sieradz 00- 4Jl 
S łupsk 88 - 59 
Sokółka 88- 85 
Sosnowir.c 80- J2 
Se rock 8fl- U 

cz. Jl . 

Numery 
kierunkowe -Su l ejów 88- 44 Suwałki 88- 85087 

Szczec in 88- 71 Szc zec inek 88 -94776 
S~k larsk a 88- 75 Świdnica 
Poręba Świ ęc i e Św I mik 88- 81 

n/Wl s lą l arnobrzeg 00- 2201 5 lamów 
Tomas zów M. 80 - 451 Tc zew 
Toruń 88- 56 Tuchola Tr rnbnlca 88- 71 
Tychy 88- J2 Ustka 

Wa łbr zych 88- 74 We jherowo 

Wie luń 88- 4J7 Włocławek 

Wodzis ł aw 88- J2 Wroc ław · 

Śląski Września 
Zabrze Wys zków 88- 228206 
Zalll'.lść Zakopane 88- 165 

Ząbkowi ce 88- J2 Zduńska 

Śląskie Wola 

· Zie lona G. 88- 68 Żywiec 

pani ZOFII BALIK 
wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MĘŻA 

s k ła da 

OB- 74 
88- 525J2 

88 - 14 
88- 69 
88-525 74 
80-59 
88- 58 
88- 54 
88-71 
80-66 
88- J2 
88- 22884 
88-4~ 

88-JO 

. Redakcja "Nowego Łowiczanina" 

..::.c_~~~~~~-=-=================================================~ 
Dawno terru w starożytnej Grecji wiedziny są bezcelowe bo "gospodarzy 

zmarłym wkładano do t rumy pieniądze nie ma w doou" - choć gdzie wychodzą 
na zapłatę za przewóz do krAiny zmar- nikt nie umie powiedzieć . 
łych. W Egipcie faraonów grzebano ze Każdy wierzący przybywa na cmentarz 
sporą częścią ich majątku i ze wsiy- przynajmiej dwa razy w rokur na Wielka-
stkimi ulubionymi przelini otami. Cyga- noc i 19 sierpnia w święto zwane "Jabło 
nie natomiast, chowając swoich zmarłych czny j spas" . Prawosławni traktując swych 
dawali im na drogę do nieba "suchy pro- zmarłych jak istoty żywe dzielą się z 

· nt" oraz fajkę i krzesiwo. A w Zadusz nimi swvm najlepszym pożywieniem. I tak· 
~ jefdzili na cmentar z z j edzeniem i w ~więto Wielkanocne przynoszą im wszy-

PRAWOs.ŁAWNE ZADUSZKI 
piciem, aby paucztować ze !nw: •:1i przod- stkie smakołyki ze ~wiątecznego stołu1 
kami . W dawnej Polsce też był znany jajka, ci astka, wędliny oraz •••••••• 
obyczaj, o którym możemy przeczytać w kieliszek wócl<i . W "Jabłoonyj spas" 
Mickiewiczowskich "Dziadach". A w Zwią trzeba koniecznie zostawić zmarłym pa
zku Radzieckim w~rdd prawosławnych • • • rę jabłek 1 piękne kwiaty. 

Cmentarz położOlly jest za mlaste11 1 Ofiarowują więc prawosła.ni swoim 
w taden sposób nie można go porównać z bllskim tym, ktdrzy odeszli, to co mote 
naszymi. Jest to odgrodzona część lasu ~ się im przydać i to co może ich rozwe-
Udnych ponnikdw, tadiych '-lejek. sellć, gdyż jak wierzą, nieśniertelna 
Ollentarz od-.iedza się przed połumieni, rusza choć tyje wiecznie nusl od czasu 
Qdvt tylko wtedy dJsze pochowanych tam do czasu coć przekąsić, popić •••• 

rłych oczekują ~i. Pdtniejsze od PIOTR rtJWAK ~· 
Wydaje Komitet Obywatelski "Solidarno~ć" w Łowiczu. 
Redagują: Zdzisław Mazurkiewicz-p.o. red.nacz, Ewa 
Mrzygł6d-Walig6rska-sekr .red, Wojciech Wali górski. 
Stale współpracują: Wiesław Wysocki, Albin Szymajda 
Marian Sokół, Jacek Rutkowski, Leokadia Kołaczyńska 
1 podkomisarz Mirosław Owczarek, Adres dla korespon 
dencji: lowicz skr.paczt. 50. Kontakt tel: 4657. 
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5KNAIJZ/ONY WISIOREK 
We wr ześniu 1988 roku nieznany 

chłopiec odwiedził zakład z łotni czy 
mis trza Zygnunta Szefera w Łowiczu, po
prosił o wycenę i zaproponował sprzedaż 
złotego łarkuszka z wisiorkiem /próba 
583/. Łarkus zek zos ta ł zdeponowany w Z<l 

kład z i e , a poproszony przez złotnika 
nieletni klient obiecał przyjść z ro
dzicami . Od tej pory wszelki ślad po 
nim zagin~ł. Chłopiec w wieku 14 -16lat 
/wysoki szatyn/ podając fałszywe nazwi 
sko uniemożliwił odnalezienie siebie, 
jak i właścicir?la łarkuszka. 

Istnieje poclejrzenie, iż łańcuszek 
z charakterystycznym wisiorkiem został 
skradziony. Policja nie otrzymała zgło 
szerlia tej krac lzieży. \llłaśdciel łańcu
szka jest pros;:ony o kontakt z p. Zygnun
tem Szeferem - Zakład Złotniczy, Rynek 
Kilińskiego 15 a. ' 

Szanownych Czytelników prosimy o prze· 
kazanie tej wiudomości rodzinie i znajo-
mym. JACEK RUTKOWSKI 

kronika 

• 29 września ooradował Zarząd Koła Wy
chowanków l Wychowanek Szkól Srednlch Oqól
noks ztatcacych w łowiczu . l-lówlono o orzygo
towanlacn oo zja zdu i<oleteńsklego we wrze1 
nlu 1991: wvstaolono <Io i!adv ł·tie,sl<ie~ o 
nadanie jednej z ulic imienia braci Zy!PJn 
ta, Zdzisława i Stefa11a P;igowsk Ich; postano 
wiono urundowac oia najlepszego przysuo
rocznego maturzysty LO z języka polskiego 
nagrodę imienia łłeleny Jastrzębs:<iej. Pos
tanowiono tet wmurować na gnachu obecnego 
muzeum tab li cę pami;i tkową paśwlęcon;i ·.>1ych.l
wank~ Gimnazjum im. ks.J.Po11iatowskiego oo
leqłym w wojnie 1920 roku (por.NI. 7/90). 

Osoby chcące wsoomóc tę inicjatywę pro
szone są o dokonywanie wpłat na konto ~oła 
(z dopisklenl "nataollcę l920r. ")1 
PKO O/lowlcz 75620-462-132. 

e IOdclclele 64 działek w Łyszkowicach 
doczeka 11 się w ostatnich dolach llnll nls
klego napięcia, na którą czel<all od 5 let. 

Takte w Łyszkowicach zakończono trwając• 
O lat budową remlzy straty ootarnej. 

29 wrze~nla w Bielawach IXl>ył się lfoje
w6dzk1 Przenląd Poezji ŚOlewanej. Udliał wzl 
ło w nim ok.stu ~łodych ludzl w wlększo~i -
co ciekawe- z okolic Bielaw. 

• 10 patdzlemika odbyło sią w Bielawach 
sootkanie rolników (ok.BO osdb) z dyrel<cj~ 
cukrowni Guzów, "6jtami okolicznych wsi i 
orzedstawiclelHl rolniczej Sollda~l. 
Dyskutowano oferowane przez cukrownię ceny 
skupu buraków cul<rowych. Mi1111 niezadowole
nia rolników dyrektor oświadczył, te nle 
jest w stanie zaoferowae wi~ nit l•S tys 
li za tonę. 

e Samorz"' Gliny Kocierzew nie zatnmla 
jut weterynarzy. W lliejsce tego dzi•l• „ 
terertle galny prywatny sodłk1 11eteryn1ryjnl 
~eksander Tro.)ak l Ardrze.) .Tal1rowskl. 

e Mieszkaniec wsi Wiele w gi1.Kocler1W 
Kazllflierz looat1 z1re.)estroweł przedslębior 
stwo handlu ~l ciętarowy11l l 9Pt1'· 
tem rolnlczyi1. Sclrowadz- przez niego •ze
tory" rozchodz• się „ pniu. 5' tańsze od 
el qgntków kra.)owvcłl. 



• Jest ksiądz biskup w Łowiczu jut od O 
lat, wcze!lnlej pracował ksiądz w innych 
paraf lach. Jak wygląda Łowicz na Ich tle? 

Łowiczanie są od pokoleń przywiązani do Ko!\ 
ciota i riie· motna właściwie nikon>J z nlr.h 
powiedzieć, ty jesteś niewierzący. Jest to 
watne, ale na tym motna dopiero budować 
~iadoność rellgljną. Oo tej pory jest ona 
tradycyjna . Ludzle chrzczą dziecko, bo tak 
zawsze sią robiło. Żeby ludziom pomóc, trze
b:! lm uświadomić, lt rellgljność l wiara, 
to nie jest tradycja, obyczaj, ale to jest 
nasze tycie. W Łowiczu są takle pomleszanln: 
~lęte obyczaje l {JC'Zf!31fl8 tyde czyli to 
co jest nien;iwi~lą, chęcią zemsty, sądze
niem się w pokolenia. I chyba najgorsze ze 
wszystkiego' łowiczanie często podejmując 
jaką!! decyzję pytają sięt "co ludzie po
wiedzą". Rzadko natomiast ktoś pyta siebie• 
"a co pow le na to Pan fl6g7" Rell gljność 
jest więc tutaj bardzo zewnętrzna.~ 
• Podobnie jest jednak w całej Polsce .•. 
Tak, ale tutaj jest to bardziej mocne, jas
krawsze1 dute przywiązanie do Koścloł'ł, 
ale brak świadomości co to znaczy tJyć 

cnrze!lcijanlnem. 

NIE GICĘ ... 
dolcotlczenie re etr. l 

• Znamy KSlędza posługiwanie, ale nnlej 
księdza osobiście ••• 

Pochodzę z wloskl Wał mlędzy Rawą a Nowym 
Miastem nad Pilicą. Tato odziedziczył po 
dzied<u J4-ł1ektarowe gospodarstwo. W dOIOO 
było nas pięcioro. Mama zmarła przy poro
dzie najmłodszej siostry. Wyd1owywał nas 
tata. Roblł to z czułością matki, a dobro
cią l mądrością ojca. Pomagała mu babcia. 

Nle moglem być przyjęty do państwowe.i 
szkoły średniej, poniewat ojciec był "ku
łakiem", ale była jeszcze wtedy motliwn1ć 
uczenia się w Nltszym Seminarium Oud101o1nym 
PieC"Wsze dwie klasy zrobiłem w seminarium 
11rchldlecezjl poznańskiej w Gostyniu, matu
rę .)ut w Warszawie, gdzie języka polskiego 
uczył mnie ks.J. Twardowski. P61niej były 
lata w Wyższym Seminarium i święcenia. Mia
łem ochotę studiować jeszcze polonistykę. 
Nie wyszło. Skończyłem rrulykologlę na ATK. 
• Wspominał ksiądz swoją Mamę, nie plP.rw-

szy raz ••• 
Pamlętam ją bardzo, była dla nnie najplęk
nie.iszą kobietą na świecie. Zmarła, gdy by
lem w VI klasie. Dopiero po jej !lmlercl do
wiedziałem się od sąsiadek, te całe tycie 
mrn1llła się, bym został księdzem. 
• Jaki jest stosunek księdza biskupa do 

powrotu religii do szkół? 
Pierwsza moja reakcja była niechętna. Przyz 
wyczaillśmy się do nauczania religll przy 
Kościele, było to dla nas wygodne. Wszyst
ko w dOIOO katectietycznym było zorganizowa
ne, uładzone, na rel1 11 lę przychodziły 

grzeczne dzieci. 

Dopiero chwila refleks.li uświadomiła ml, 
te my, zwłaszcza w dużych skupiskach miejs
kich zgubiliśmy ogr(Jlną część dzieci i mlo
dzlety, te zostali właśnie tylko cl najpo;- · 
rządniejsi. Młodziet techników i szkół za
sadniczych była poza katechizacją. w końcu 
Pan Bóg o swoje się upomniał, dał nam,księ
tom motllwo~, byśmy nie ·zgubili tych dzie
ciaków, z który~i jut prawie daliśmy sobie 
spokój. 

Moim pra111lenitn jest, by!lmy zdali ten 
egzamin pozytywnie. Tam w szkole trzeba bę
dzie stanąć w prawdzie wobec dzieciaków, 
młodziety l grona nauczycielskiego. Spodzie
wam się, te na powrocie religii do szkól 
zyska l szkoła i społeczedstw i Kościół. 

Zmieniq się chyba Obyczaje w szkole, to co 
jest neuczanitn stanie siq takte l wychowy
wanll!ll. Uf1111, te przyjdzie chwila, gdy nau
czyciele powiedzą, te przerwy stały się dla 
nich odpoczyA<lem, te dzieci nie zachowują 

ro 

znńeimość 
losu 

(Jl.) 

rys.M.Sokdł 

gowskiego. 4 - przędzalnia E. l~aldona 
_ /1913-1940/ oraz farbiarnia Srnnfelda 

/1060-1899/ pótniej T.Wegnera. 5 -
przędzalnia lnu i fabryka przyrządów 
tkackich F.0alcera /1909-1940/ dawniej 
winiarnia J.Lipińskiego. 7 - piekarnia 
J.Wainbergera, B - tkalnia 1 farbiarnia 
A.Kolaszyr~sl<iej /1890-1926/ oraz bednar 
nia K.lluperta. 9 - przędzalnia i far
biarnia A.Arnolda /1076-1950/. 10 -
tkalnia i farbiarnia T .0ebłocir\skiego. 
11 - kaszarnia E.Krella. 12 - wytwórnia 
przyrządów tkackich J.Balcera i Synów 
/1076-1900/. 13 - tkalnia W.Kłosińskie
go. 16 - garncarnia L.~szyńskiego . 17-
piekarnia H.Monata, fabryka octu J.Baurna 
/1095-1937/ i kaszarnia Sz Baunia. 19 -
hurtownia śledzi 11.Zilberberga. 22 - piP. 
karnia S.Krypla, kaszarnia i olejarnia 
G.Wojnsztok. 23 - farbiarnia, przędzal
nia i tkalnia Kolaszyńsktch /1850-1946/ 
29 - fabryka mydła J.O. Żelechowskiego 
/1064-1947/. 30 - piekarnia Sz.Krypla 
i hurtownia śledzi Fr.Rosenkranca.Wre
szcie pod numerem 33 - fabryka mydła do 
1835 roku St.Markiewicza, a w latach ( 
1835-1937 R.Markiewicza i W.Pstruszyń
skiej. 

Oto cały żywioł - cechów, bractw 
wszelakich, gidii kupieckich, przemysło 
·wej zaradności. Łowickie mieszczaństwo. 
Tyle nazwisk. A przecież nie wspominali· 
śny nawet tkwiących tu gęsto kupieckich 
Kantorów, niezliczonych sklepików czy 

.warsztatów - owych szewców na poddaszad1 
kra~ów , kvśnierzvkiłr~rzy z ciennych 
zaułków oficyn. wo o Je~e~ ry~u. 

Domy Nowego Rynku. Pamiętli~e, w ry 
nek zaopatrzone, a pracę mrówczą miesz
kańców rynkowi temu służące . Obchodząc 

wokół - wejdtmy w ich wąskie podwórza -
zobaczymy. Pod numerami, 3 - założona 

Przestrzeni, której na początku spaceru 
nie mogliśmy odgadnąć, bo poddanej 
zmienności losu. Jak wszystko. O czym 
wymownie przekonujemy się wracając je
sienną porą w ulicę Zduńską. Ale tu-
taj refleksje odłożymy na kiedy indziej. 

w roku 1933 wytwórnia wód E. i M.Durse, 
także masarnia A.łletlofa, p6:tnlej T.Gło 

si~ jut po barbarzyńsku. My z kolei będzie

my mieli bez wątpienia większe możliwości 
odziolywania duszpasterskiego. 
• Jest ksiądz biskup osobą w t:owiczu znaną 

l kontrowersyjną. '.Jedni ks i~dza kochają, 
lmi darzą niechęcią uważając za auto
kratę. Co chciałby ksiądz powiedzieć 
.Jednym, a co drugim? 

Z usposoblenia jestem człowiekiem spokoj
nym, wybucham, gdy jut nie wyti:zynuję. Wie
le razy musiałem powiedzieć: "przepraszam", 
za moje emocjonalne reakcje, których się 
wstdziłem. Nigdy jednak nie odrzuctłllll 
człowieka. Natomiast nienawidzę tego, co 
jest perfidnym czynieniem zła - wtedy mó
wię co my~lę. Nie daj Bote, tebym był kocha 
ny przez wszystkich. Ale to nie znaczy, te 
jeśli mi kto~ mówi mi: "przesadziłeś: ja 
tego nie biorę jako rachunek sllllienla, jako 
temat do medytacji. _ . 

Był etap, te uczyłem ludzi tegiać slę, 
tłumaczyłeni, dlaczego w tym rriejscu nalety 
przyklęknąć, co znaczy biele sic w piersi. 
Ganiłem, gdy ktoś śpiewał coś od rzeczy. 
Wtedy część miejscowej inteligencji zaczę-
ła sin ni1fol "'"'~ nttwracać. Mimo to sądzę, te 
robiłem dobrze. Jeste• nr7eciet ncioo1de-
1l7lnlnv 711 wlare I śwłacbno~ religijną 
tych ludzi. NIA r:nce, llV PAn Ma l<letJvś 
mnie zapytał: •a m6wlłe~ im o tym"l". "Nie, 
nie mówiłem"". "To czego tu j1!szcze szukasz"? 

Chcę. by mie łowiczanie o:lczvtali w '"1!>

!161l 1etlnnznacznv 1 te 'leśll r.n<olwiel< rabie 
r.zv to w 900s6tJ l;igodny, czy tak te się trzę 
sie ziemia ja mana na wzqleoulł -~1 dobro 
tego l<ośclola, ~tdry tworzymy wszv!IC'ł. Nie 
chodzi mi o to, by dokuc;i:yć cllowlekowi, by 
zrobi<: ru przykrość. 

ALBIN SZYMAJDA 

LESŁAW MOLENDA 
serdecznie dziękuje 

kolegom, działaczom f 
i zawodnikom ~(5 Pelikan w Łowiczu 

za wzięcie udziału 
w uroczysto~ciach pogrzebowych ojca 

• 

zaproszenia 

• na mecze relikana: 4 listopada z Wlóknl~ 
rzem Pabianice i 11 listopada z drutyn;i 
Mień Lipno. Oba rozegrane zostaOQ na sta
dionie pr7y ul.Starzyńskiego. 

• do kina "Bzura" na filmy1 
25-28 x· 0ogow1e muszą być szaleni, kom .USA, 

12 l. godz.17.00. 
25-28 X Cohen i Tate, sens.USA, 18 l., 

godz.1'.00 
29-31 X Ksiątę w Nowym Jorku, k1J11.USA, < 

121., godz.17 .!Jl l 19.00 \ 

W chwlli z9111ykenia nunehi kierowniczka kl- r 
na nie znała jeszcze progranu na listopad 



Oo zwiedzenia Nieborowa i Arkadii 
n.e trzeba nikogo specjalnie zachęcać, 
szczeg1Hnie teraz 1 gdy jesienna aura 
pr1yniosła wreszcie trochę słońca. War 
to tam zajrzeć nie tylko, by tradycyj
nie pięl<nu natury r;iowierzyć swe myśli 
i troski, ale by przekonać się o zacho 
dzących zmłnnnch. 

co noweąo 
w ARKAUJf i NJFROROWIE :t 
Ula odwiedzających w tym rok~ Nie

borów niewątpliwą atrakcją była wystawa 
parcelany chińskiej z epoki Qing, tj. 
z ostatningo okresu panowania cesarzy 
w l:hl nacłl /1644-1912/ A:iatrz N.l. - 7/90/ 
Otwarto ją w odrestaurowanym w 19BJr
spichlerzu wybudowanym według projektu 
ll.Marcc1niego w poł. XIX wieku. Wystawa 
będzie czynna do listopada, jest więc 
jeszcze szansa, by obejrzeć te unikato
we produkty. 

fymczasem l.fl w Nieborowie przygoto-
je kolejną P.l<sr10zycję, tym razem por

celany i fajansu z kolekcji Radziwi
łłów. Jal< poinformował p.dyr. W. Piwko
wski na spotkaniu w dniu 6.10.- zorgani. 
zowa11ym przez Koło Przewodników przy 
Oddziale PTTK w lowiczu - prezentowana 
byłby na wystawie ceramika ozdobna i 
użytkowa pochodząca z manufaktur pal_ 
skich 1 obcych. Znalazłyby się tam 

przedmi~ty trzymane dotąd głównie w 
magazynach, a w szczególności: faja„ 
nsowc komplety stołowe z Korca,Białe .i 
i Belwederu, serwisy śni<1d<1niowe Wed 
gwoorlil, zastawy z wytwórni Rosenthale 
ra. wyroby z Sevres, Miśni i Japoni l. 
Uz pełnią zaś tę wystawę wyroby szkla 
nP. z XVIII, XIX l pucz.XX stulecia. 

1\AJD JE5IEN1 
' ''Nuda precz"- tak nazwany został jesie

nny rajd uczennic Liceum Medycznego, zor 
ganlwwany przez klasę 'IV-a 10 patdzler 
nlka, w godzinach przedpołudniowych. Na 
a!rdemnastu atrakcyjnych trasach po lo
Mlczu i okolicach llllZna było zauwaty~ 
kilkunastuosohowe , kolorowe, wesołe gru
py dziewcząt. Ich stroje, plakietki i 
transparenty z hasłami wskazywały, Ze 
dtiewczyny na pewno slę nie nudZ<t. 

"Kobiety zbrójmy się" wzywały ucze
stniczki jei1nej z grup. Natomiast "Raj
dołazy" ubrane w berety, koszule w kratę 
czerwone pod szyją kokardy i namalowany ' 
na prawym policzku znak zapytania zbyt 
SvnlJatycznie wyglądały, by swoim okrzy
kiem - "Uwaga na złote zęby i pm:tfele 
- III-a na czele" - przestraszyć przecho 
itliów. 

Bardzo ciekawie wyglądała prowadzona 
przez lucyfera grupa jego kuzynel< - cza 
rownic ze złotymi zębami 1 totchochra-
hyml /tapirowanymi I włosami. Nie ma to 
jak srebrne zęby wystające z naszej gęby" 
głosiły "kuzynki lucyfera". Choć ich zaprn
szenle "Cho~zcle z nami na lysą Gdrę,zrobimy 
wan atrakcyJną fryzurę" nie znalazło chętnych, 

grupa ta zyskała najwięcej uznania nie 
co ~ród obserwatorów ale 1 w oczach ko

.„j l sędziowskiej. Ta, złotona z nauczyciel
lek i uczennic LM oceniając: hasło grupy, 
przyniesiony przez nią blA<iet jesienny i przy 

Dodać należy o czym nie wszyscy 
pamlętają - że w tzw. dawnym browarze 
na terenie kOflllleksu pałacowego czynna 
jest stała ekspozycja majoliki nieboro 
wskie~. Prezentuje 011a przednioty 
ceramtc~ne manufaktury uruchomlonej 
przez Michała Piotra Radziwiłła w lBBlr 
oraz wyroby współczP.s11yct1 plas tyków. 

W przyszłym rnk11 możemy się też spo
dziewać otwarcia w orlremontnw;.mej piwni 
c11:ce z kor\ca XVIlI w.wystawy obrazują
cej rozwój Nio?borowa począwszy od XV r w. 
at po czasy dzisiejsze. Pokazywałaby ona 
m.in.dzieje pałacu, sylwetki jego kolej 
nych właścicieli, znakomitych gości, jak 
również działalność ośrodka pracy twńr 
czej. 

Oprócz planów wystawlenni.czych rea 
lizowane SIJ systP.fn;itycznir. plany konser 
watorskle. Ko11ty11u1(je się m1dal prace 
nad rekonstrukcjq dawnych ukł;idów ogro 
dowych i woclnych oraz pr1.ywróce11iem 
pierwotnego wyglądu: b11dnwlor11 gospodar 
czym w Nieborowie /lamus cl.oranżeria, 
wozownia i stajni a/ i pawilonom ogrodo 
wym w ArkarJl i. 

Intensywne pr;ice "trwają np. wewnątrz 
Świątyni Diany i w Ooni<u l~otycki rn .w 
pierwszym z obiektów - po założer'iiu 
sztuka ter ii i odświeżeniu obu plafonów 
- znajdzie swn miejsce blisko 60 przed
miotów, które niegdyś stanowiło jego 
uposażenie. Wszvstko pn to. by pokazać 
wnętrze Świątyni z cl.asów Heleny z Prze 
tdzieckich Radziwiłłowej. Podobny cel 
przyświeca pracom l<onserwa torsk irn w Dom
ku Gotyckim, lctcSry pos tawio11y .inko "ml e 
szkanle rycer;:a" miał przypominar5 o no 
staci Michała Gedeona H;icfziwiłła, gene 
rała napo l eoń!;k iP.go i nacze lneyo wodza 
Powstania Lis ~oparlowego. 

MAHEK WOJrYLAK 

gotowaną część artystyczną przyznała I m.iej 
sce "kuzynkom lucyfera". Kuzyrl<i tajemnicę 
osiągniętego sukcesu zdradziły w słowach na -
stępującej piosenki: · 
"My jesteśmy Wa""irzyce1wszystkle zołzy, 
czarownice. My kuzynki lJ.Jcyfera oskubi~ny 
was do zera •.•• hat hal hal. 

W naszych rękach są dziś czary, 
bardzo ,bardzo clltcj ml ary. 
My te czary dobrze znamy 
1 dlatego dzid wygramy 
hal hal hal " 

EWA ~1RZYLiŁOO -WAL1GlllłSKll 

Idzie je9iet'I przez lasy, 
ldzle je9ień przez nole. 
I Z uśmiechem dziś wita 
nowych uczniów w szkole 

Sieje wrzosy po lasach 
i gha ptakl za morze. 
Znajdzlesz tet grzyba w lesle 
w tej je9iennej porze. 

A gdy ldz lesz po patt<u 
właśnie teraz jesieną, 
motesz wnet zauważyć 
jak się drzewa mienią. 

Więc gdy biegniesz do szkoły 
i gdy zacznie się wrzesiet'I -
po tych wszystkich oznakach 
P<>znasz, te to jut jesień. 

OOROTKA OBRĘBSKA 

l<J-oni lza 
p0Jicyj11a 

• W dniu l pa1dz i ernika o godz. 20, 20 KRP 
t.owicz zos tała powiadomiona przez Leokadię 
O. z Łowicza o włamaniu do piwnicy skąd 
sprawcy skradli (arbę olejną, suszarkę ła
zl~•kową oraz prze twory . Łączna suma strat 
515.000 zł. 

• W dniu 2 patdzlernlka o godz. 12 ,OO w lo 
wlczu na os. Tkaczew nieznany sprawca wtar
gnął do mieszkania U.P . i zgwałcił ją. 

• W nocy z l/2 pat r1 zlifrn lka nieznany spraw 
ca dokoornł włnmania do Szkoły Podstawowej w 
Jaornie, gm. Łowicz !'!kąd skradł !lwie kolumny 
cza,inlk e lektryczny ornz 6 ptlel< do gry -
s traty 550 tys .zł. 

•W dniu J patdzlernika ok.godz. J,00 w m. 
Jeziorko, gm . Kocierzew,.., sprawca dokonał 
włamania do sklepu spożywczego. Spłoszony 
oddalił sli: saioochodem. Straty '4 toku ustało 
nia . 

e w dnl11 4 r>atdzlernika o godz. 9 ,4$ w Ło
wiczu na ul. Pozna1\skie.i kieruj JCY samocho
dem Fiat 125 p Roman O. z Łowicza w czasie 
hamowania uderzył w tył sa111JChodu Merde
des powodując zderzenie z poprz·~dzającym 
sa111JChodem Volswagen i Star. Sull3 strat 
około 40 millondw zł . 

• W dniu 4 patdziernika o godz . 13 ,JO 
w m. KOr!lJlna (111.Nleborów kieruj~cy sa111Jcho-
dem !FA Obywa tel J\"'-J .PodcZa3 omijania 
samochodu Kamaz zderzył się z j idącym z 
przeciwka samochodem Mercedes kierowanym 
r>r zez lukasza J. z Gdyni . Ofiar w lu
dziach nle było. Stra ty materlalne około 
72 miliony zł. 

• W dniu 9 patdziernika o godz. 0,30 KRP 
w Łowiczu zosta ła powiadomiona o dokonaniu 
włamania do Ośrodka Kształcenia Zawodowego 
w Łowiczu przy ul. Zgoda; nn sprawcy sl1radll 
3 maszyny do szycia "Łucznik" warto~ci około 
4,5 mln li. 

e W dniu 9 patdziernika Komisariat Policji 
w Bielawach został powiadomiony o dokonanym 
w dniu 0-l0- 90r. włamaniu do donu Mirosława 
S. zam. Zgoda, gn. Bielawy. NN. sprawcy po 
otwarciu kłódki skradli z mieszkania bUu
terię i pieniądze na ogólną sumę 2, 3 mln Ił. 

• W dniu 9 patdziernlka o godz. 10,JO KRP 
lowicz została powiadomiona przez Urszulę O. 
o dokonanym do jej mieszkania na ul. Szarych 
Szeregów włamaniu. Sprawcy Po wypchnięciu 
drzwi balkonowych skradli biżuterię i inne 
przeclnioty wartości 1,4 mln zł. 

e W dniu 10 KP w lyszkowicach został pawia 
domiony przez Władysława M. ze Skierniewic 
o kradzieży z jego działki w m.Stachlew 
350 szt. krzewów porzeczek wartości l, l mln 
Ił. przez NN sprawców. 

• W nocy z 12/13 patdziernika nieznani 
sprawcy z zabudowań gospodarczych skradli , 
poą>ę wtryskową od kont:Jajnu Bizon wartości 
1,5 mln zł. na szkodę Jacka E. z 
!Jll· Bielawy. 

• 14 patrl.:lernika w Wallszewle, gm. Bielawy 
w wyniku pożaru uległa spaleniu sterta słomy 
wartości 2 ,4 mln zł. na szkodę Adama w. 
e W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy . 
1990r. na terenie Lowickiej RKP odnotowano 
99 wypadków drogowych, w których JJ osoby 
poniosły śmier~ l 127 doznało obrażeń . W po 
równaniu z analogicznym okresem l9B9r . licz
ba wypadków utrzymuje się na podobnym pozio 
mie1natomiast o 14 osób wzrosła liczba ofiar 
śniertelnych, a o 9 osób - rarnych. 

POOKll4ISARZ MIROSŁAW OWCZAREK 



Szanowny Pan 

Burmistrz 

Miasta lowlcza 

nawlQzanlu do notatki \Pieszczonej w 
kronice "Nowego Lowlczanlna" z dnie 21.09. 90 
/Nr 9/, Wojewódzki Konserwator Zabytków po
piera propozycję przeniesienia J>Oll'llika Armil 
Radzieckiej z Rynku Kościuszki. O dalszych 
jego losach wlrv10 zadecydować społeczeństwo 
miasto. . 

Ponadto pragniemy poinformować, te w miej 
scu gdzie stoi obecnie pomnik zbudowano /po 
roku 141?/ gotycki ratusz, rozebrany w XVIII 
wieku. Na początku XVI w. /po wybudololaniu na 
Nowym Mieście drugiego ratusza/ został on 
przeznaczony na skład soli i zwany był po-
1>1Jlarnie Kupusem, j 

W związku z tym - opierając się na wyty
cznych konserwatorskich zawartych w Koncep
cji Konserwatorskiaj rewaloryzacji śróctnle
ścla PP f'KZ Warszawa I ?BOr. - proponujemy: 
l. przeprowadzenie na koszt WKZ przy pD11JCy 

miasta, archeol ogic"znych barłar1 wykopali 
skowych, które pozwolą odsłonić relikty 
ratusza, 

2. zlokall10w;inl1! i wylludowanln w miejscu 
historycznego nhlnktu - stanowiącego nie
gdyś dominantę nrchi tektmllczną Starego 
Miasta - nowego obiektu nawiązującego swą 
bryłą i (unkc .ią r1o tradycji lub: 

). wprowadzenie naw1enchni placu rynkowego 
o fakturze mJpowledniej do historycznej 
zabudowy, w tym pol<ezującej zarysy d.ra
tusza /np.: kwietnikiem-zielenią, cegłą 
lull klłmlenl em . 
Przy obnl ten lu - w tym miejscu - posadz
ki placu mo.tna llylnby otworzyć niecki: -
miejsce odpoczynku lokalizując np.: le
tnią kawiarnię pod par;isolaml. Nie wskaza 
ne jest urządzanie na placu parkingu. 

QQ.~!~~Q'!.'2~~! : WojewódzzkitKko
6

nserwator 
aby w 

Redakcja rnqr Elżbieta Potyńska "Nowego lowir.zanina" 

Ostatnio na lnrrrad1 "tlnwr.gn towiczanlna" 
zn;ilazly się wy1mwledzl na lr,nal herbu nasze 
!JO miasta . Nlcl<lóny z ll11tori\w podwat;iJą za
s ~rtność dc•:yljl l!aily rnln3t;i ukrcślające.l od 
mlr.nny nit poprrn!lnl wi ~erunek hr.rbu lowlcza 
Na m Ie jsce dw15ch pl?! Ikar ulw, odwróconych do 
9lr.ble. plr.carnl, rxiwrńcl l jmlen - karmiący 

sport 

• w niedzielę 14 p~trJzlernlka przy sio 
necznej l cieplej pngodzie oraz du.tym 
zainteresowaniu mieszkańców lowicza od
był się z udziałem 30 ; · 'Cldnlków IX lo
wlcki llieg Jesieni: Zwycięzcą jego zo
stał Jan Marchewka z Legii Warszawa 
przed Grzegorzem Maczy1\skim z "Koleja
rza" Bydgoszcz i Wiesławen Szulcem z 
Atry TorutL 

Jedyną kobietą startującą w tej im
prezie była reprezentantka Gwardii Ol
sztyn, która w o!ldlnej klasyfikacji za
jęła 19 miejsce. (lwonn Kllmczatl) 

Spośród łowiczaków najlepiej spisał 
się Zbigniew Gronczewski, który jako 
15-ty przebiegł linię mety. 

Organizatorami i"'1rezy byli: Urząd 
Miejski, OSiR, Jednostka Wojskowa, Re
jonowa Komenda Policji, LOK, Płl<, Przed 
9iębiorstwo Obrotu Zwierzętami 1-łodowla
nymi. Nale.ty szczególnie podkre§lić 

trójkę plsi<łąt wl~ s11~ 1<rw1 :1 z rozdarte) plerv 
J1!st ni ewą lpi Iw le, .te znak miasta w ciągu 

"leków ulegał wielokrotnie rótnoroO•)m prze 
kształceniom. Ouwodcrn tego są zarówi10 doł<u 
menty jak I budowle, sz landary cechowe I 
świ:itynle. Na on~klatl w kościele 0.0 .Pl)a
rów znaidujc c.ię w prawej nawie tut przy 
wejściu . obraz Mall<! llotej rellkańsklej kar
miący krwią swoje pisklęta. Kroniki 110tuj<1, 
te w ukresie cp l:.!::d! "~r2z t.,.., pr7ynlr.śll. 
z Częslnd10wy łowiccy p~tnlcy, hy strzr.gl 
miasta ml zara1y .. Jut w lowlczu nieznany 
artysta namaluwał •Hl sukni Najświętszej 
f'amy pel lkm1a z pi sk lętami .iako herb mla1tn 

Sądzę przeto, te rajcowie łowlc~y nie 
unynill nlcwun zdro.tnego. ()powlP.d1lell 
się za godłem w pustaci, ktńra ma głęhsz~ 
wymowę I szlnchetnlejszą syntiollkę. · r 

Jest oczywiste, te godła 1 herhy - tok 
jak wszystkie rzeczy tego śwlat11 -: podlega~ 
ją prawom zrnlr.rnoścl I ewolucji. WystarczY, 
przypcm1icć warszaw"ką Syrenkę. Wystarczy ' 
odwołać się do nlr.<J:lwn<'j dysputy se_j11~1wej w 
sprawie wlzcrunkll Orla OlalP.go. 1 IHe spr1ec1ajmy sir, więc o szc 1P.l)ńły.re 
llkan karml;1r:y wł.asną krwią swojP. 111 sl<lęla 
jest pięknym i wymiiwoyrn syrntJo]em. Synł1olem 
m1jwlększego pośwlr;ccnla prawdziwej ml -
lośd. Cech, ktńrc pr1y1f:lłyby się ludziom 

nam wszys tkim . MllRlll rrnf ~ll GROHJWSKll 

Od redakcji: 

A jedi;iak nlo matemy sii.-> zgodzić z argu
mentacją p.Grotowsklej. Nleprawdą jest bo
wiem, by herb lowicza wielokrotnie w ciągu 
wieków zmlenlal swą postać 1 zmienił tylko 
raz, za okupacji niemieckiej 1915-191B kle · 
dy to wprowadzono owego jednego pelikana 
zamiast dwóch z okresu Rzeczypospolitej. 
Nieprawdą jest tet, by jeden pelikan na 
obrazie Matki · Ooskiej w kościele O.O.Pija. 
rów przedstawiał herb miasta . Pisał tak w 
swej "f'rzechadzcP. pn lowlczu" ROOl.la Id Oczy
kowsk l - ale jemu znany był tylko ów narzu
cony przez Niemców herb. Pelikan na plasz~ ' 
czu Matki lloskiej to 1tlieło swobodnej wiz.i[ 
artysty - nie zaś z1111k stosowany na pi.ecz~
clach miejskich w tym sarnym XVI II wieku, w 
któryrn powstał obraz: znak Z pelikanów. 

Chcąc zakończyć jut dyskusję na" te-
rnat herbu pragniemy zaapelować do llarły Mias 
ta o jaknajszybszą rewizję podjętych pochop 
nie tłecyzji. Wycofanie slę z decyzji podję
tych pod wpływem nieprawdziwych przesianek 
nlkCYlltl wszak ujmy nie przyniesie. A uzasad-

udział RKP, która zabezpieczyła trasę 
biegu i Jednostki Wojskowej, która przy 
gotowała wyżywienie. 

Fundatorami nagród byli: Urzqd Miej 
ski, Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 
/ze Skierniewic/, Agenda Ubezploczenio~ 
wa "Westa", Syntex, Zf'OW, Spółdzielnia 
Pracy Przemysłu Ludowego l llrtystyczne
go "Sztuka luwicka", ognisko TKKF "Kslę 
żak" oraz osoby: Marian Guzek, Stanisłew 
Grzyb, Jacek lebioda, Ryszard Matulka. 

W czas ie biegu na płycie stadionu 
odbył się pokaz walk judo w wykonaniu 
H<S "Zryw" lowicz oraz turniej szóstek 
piłkarskich, w którym zwyciężyli zawad 
- nicy SKS "Pelikan" pr~ed dru.tyną Zf'OW. 

e w sobo tę· 20 patdzlernlka w Pozaniu odbył 
się OlJólnopolskl turni j klasyfikacyjny ju
niorek w judo. W wadze do 40 kg zawodniczka 
łł<S "Zryw" lowlcz Martyna Kędzit1 zajęła 
I miejsce. W swojej wadze, powyte.) 72 kg 
zwyciętyła także Oeata Walczak ze "Zrywu". 
Sensacj~ puznańsklch zawodów było e(cł<tow
ne zwycięstwo przed czasen Martyny Kędzia 
w walce flnał0>1ej nad aktualną wicemistrzy
nią świata IJoteną S.trzełkowską. 

e 1:0 7 _patdzlernlka z Orlen lódt w lowl· 
czu, O: 1 14 patdziernlka w Ostrzeszowie z 
tamtejszą Victorią i 2:2 z.Masovią Rawa Ma
zowiecka w ostatnią niedzielę w lowlczu 
to n:Jjnowsze wyniki drutyny Pellkana w roz
nrywkach III ligi. 
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nlenle zmiany herbu przedstawione Radzie 
zawierało takich fałszywych stwierdzeń at J : 

- nieprwdą .)est, te "od najdawniejszych 
czasów" herbem lowlcza był l pelikan. 

- nieprawd'! jest, te "ostatnia uchwała 
Rady Miejskiej utrzymująca " po w~ze czasy" 
l pelikana miała miejsce B VI 193). Pominlę 
to mllczeniem uchwałę RM z Jl V l'JJ7, dok
ładnie udokurnentowaną 1 a przywracającą 2 pęi-
likany · 

- nleptwd'! jest, by 2 pellkany lstnia 
tylko n;i wlzerunl<ach herbowych "nic pols; 
kich, ani tym bardziej lowlcklch autorów z 
XVll wieku . Przeciwnie: istniały jut w wie
ku XIV. 

Wreszcie cokolwiek arbitralne zdaje się 
orzekanie w "Uzasadnieniu" te herb z 

1 pell1<anem utrwalił się w śwladomo~ci łowi 
czan ( ilstY, które w tej sprawie nadeszły 
świadcz'! o czy.nś .,.ręcz przeciwnym) oraz te 
przywrócenie w latach 70- tych dawnego herbu 
odczytane zostało jako przejaw ...,oluntaryzrnu 
władz i tworzenie "nowe.i rzeczywistości" . 

Obawiamy się, że "Uzasadnienie" przedło 
.tonc !ladzie (na :<tóre zresztą i "Nl" począt 
kawo dał się nabrać) stanowi przejaw chęci 
potępiania wszystkiego, co zrobili komuni~
ci tylko dla.tego, te zrobi li to ·~laśnie oni 
Czekamy wlęc na rewizję pochopnej decyzji l 
przywrócenie tradycyjnc90 herbu naszemu mla>łu 

W nawiązaniu do artykułu pt. "Komu zale
ty na bezpieczeństwie" w nr 9 "N.L." nalety 
stwierdzić, .te do tego, l.t stan bezpieczeń
stwa ogólnie w kraju pogorszył się przyczy
niła się tak.te ogłoszona w ubiegłym roku 
annestia. Po co było ogłaszać tak szeroką 
annestię~ Owszem nożna było ją ogłosić, 
nie w stosunku m.in. do osób karanych wi 
krotnie. '~1 Co przyniosła, np. 
osobie, która popełniła pono111r1ie prze
stępstwo, konkretnie zabójstwo w kwietniu 
b.r. przy ul. Żabiej - annestia7 li ten amne
stionowany jest znaną osobą w .lowiczu wy-\ 
wodzącą się ze środowiska kryminogemego(...1 

Poza tym sprzyjające popełnianiu prze
stępstw jest pows!awanie sklepów z bronią 
gazową. Po co takie sklepy powstają?PrLe
cie.t słychać było, .te ktoś popełnił w kraju 
przestępstwo z utyciem broni gazowej. To 
powinno być zakazane mino wszystko. Jeden 
kupi taką broń w celu ochrony własnej, a 
inny do celów przestępczych. Ogólnie jednak 
takie sklepy nie powinny być zakładane l nie 
powinno się wydawać na nie zezwoleń. Uwatan1 
że bez tego nożna się obejść mino, te jest 
demokracja. ( •.. ) Jerzy Maciak 

wyrazy głębol<iego współczucia 
koledze EUGENIUSZOWI PLESKOWICZOWI 

oraz rodzinie 
z powodu śnlercl 

MATKI 
składają koleżanki i koledzy 
z NSZZ Pollcjant6w KRP lowicz 



RON, GAZOWrA t0WICZ,UL.ZPUŃ~KA32 
M W KAZDĄ SRODĘ 

I PNEUMATYCZNA GODZ. 10-17 

'Kom.is 
wypożyczalnia kaset video 
sprzedaż nagranych kaset 
magnetofonowych 

Rynek Kilińskiego 12 

Lokal handlowy na ul.Zduńskiej do wyna 
jęcia. Oferty na pi~mie: lowicz, "Nowy 
lowiczanin", skr .poczt.50 z dopiskiem 
na kopercie "oferto" 
r---- - - · 
,,,_ 3 'zamienię na duże kwaterunkowe. lo
wlcz, tel. grzeczno~clowy 4657 

Pl lnie poszukuję mieszkanie na terenie 
lowlcze dl a dwóch starszych osób. 
ńndrzej Chmurski, lowicz, ul.Podrzecz
na 52/2 

Posiadam ąarat. do wyna .~ęcl a na Oś.Orat 
kowlcc (d.XXXV-lecia), lowlcz, tel. 51Jl6 

Poszul<u.1ę mies zkania w t:owiczu. lowlcz 
lel. 23011. 

2 Sprzedam plac budowlany 1735m - lowicz, 
okolice hotelu turystycznego, Warszawa 
tel . (82) 229419 po godz.IO.OO. 
Tylko poważne oterty. 

OPTYł< 
Łowicz ul.Zduńska 10 
Mistrz H. Trościanko 
„. realizuje recepty 

okularowe! 
~. . ;..,uuży wybor opraw 

Wldeofllm<M1t1ie, lowicz .1 t,el.6320 

Sprzedam silnik l26p , poj.600 po „ 
kapitalnym remoncie. lowlcz, tel.J920 . 

PO DŁUGIEJ PRZERWIE POLECAMY: 

KOSMETYKI 
CHEMIĘ GOSPODARCZĄ · 
ART.GOSP. DOM. 
ZABAWKI 
UBIORY 
lOWICZ 
UL.STANISlAWSKIEGO 10 
HALINA WRÓOEL ZAPRASZA 

Sprzedam karoserię do poloneza po 
wypadku. Lewicz, tel.5016 

Sprzedam atrakcyjną suknię ślubną. 
l owicz, tel.3274 po 18.00 · 

tisl(A 4& AZ. 
tow1cz .u1zou SPRZED 
C\ĄGlA 

M-J Oś . M.Konopnick iej zamienię na M-J 
Oś.Oąbrowskiego. Łowicz, tel. grzecz-
nościowy 465 7. · 

f!Elt;Lt;CililliGc.t;~OO 

GABINET KOSMETYCZNY 
Jolanty Jabłońskiej 

Został przeniesiony 
z Rynku Kilińskiegolł 
NA UL.BROWARNĄ IOA 
Pawilon Rzemieślniczy ( 1 piętro) 

NAJLEPSZE W tOWICZU * 
~LODY~ 
D. SZACHOGŁUCHOWICZ 
Ul. 3-GO MAJA 12 
(o. SWIERC::ZEWSKIEGO) 
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ZARZ~O MIASTA lOWICZń 

ogłasza 

przetarg ograniczony 

na najem następujących lokAli utytko
wych połotonych na terenie miasta 
lowlcza: 

- RYNEK KościUSZKl 11, o pow. 75.0 m2 
z przeznaczeniem na sklep z artyku
łami . rękodzieła ludowego i artystycz 
nego (Cepelie). Kaucja iu mln d. ~e
na wywoławcze nł czynsz miesięczny 
JO .tys.li za 1 m 

-RYNEK KILIŃSKIEGO L·o pow . 110 m2 
"lPOl'Tzzerli) z przeznaczeniem na 
kawiarnię. Kaucja 10 mln d. Cena wy
woławcze na czynsz mies1ęczny 
JO tys.li Z9 l m1 

- RYNEK KOŚCIUSZKI 14 o pow.44,25 m2 
(po boutlque 1u) n8"sklep: czasopis 
ma, tytońi czynny do godz .20.00. 
Kaucja 10 mln d •. Cena wywoławcza na 
czynsz miesięczny 25 tys.d za 1 mZ 

- RYNEK . KOŚCIUSZKI 14, o pow.61 m2 
(po zabawkach) z przeznaczeniem na 
sklep jubilerski. Kaucja 10 mln li. 
Cena wywoławcza na czynsz miesięcz
ny ~O tys.li za 1 m1 

- RYt~K KOŚCIUSZKI 15, o pow. J4 m2 

z przeznaczeniem na sklep cukierni 
czy. Kaucja 10 mln n. Cena wywoław
cza na czynsz miesięczny JO tys.d . 
za 1 m2 ' 

Przetarg odbędzie się 9 XI o godz.10.0 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w 
lowiczu, Rynek Kościuszki 1. W przetar 
gu mogą brać udział osoby fizyczne. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium do kasy lub na kont 
Urzędu Miejskiego w PBG o/lowicz 
nr J47424-71-l89-01 w wysoko~cl 10\ 
kaucji najp61niej w dnio przetargu do 
godz.9.00. Zarząd z.astrV?ga sobie pra
wo odstąpienia od przetargu lub jego 
uniewatnienia bez podania przyczyn. 

~ISS "SPOLEM" w lowiczu 

zatrudni 
fryzjerki i kosmetyczkę 

WIADOMOŚĆ 
w sekcji spraw pracowniczych 

lowicz Rynek Kościuszki 4 
tel.3982 



Nideofllmowanle dzieci.· lowicz, . 
tel.J806 

Sprzedam przyczepę caqiingową N 126 N 
oraz przyczepę bagażową. Wia~ć1 
lowlcz, tel.6870 

Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
lowlcz, tel.6820, po 20.00 

SZCZ~IWI CZASU NIE LICZĄ 
POLICZY GO ZA NAS 
DOBRZE NAPRAWIONY ZEGAREK 

. "' . 
r-r;;;;a~~~.~'){~l~~~~-.1 

•Q). 

PRZYPOMINA 
FIRMA UStUG ZEGARMISTRZOWSKICH 
MISTRZA JUłA SOSNOWSKIEGO 

Zatrudnię spawacza. ~.Szarych Szere
gów 2/8 

J)Oiiib 
poleca: e 

-LODÓWKI 
- ZAMRAŻARKI 
-CZĘŚCI ZAMIENNE AGD 

Haprawa pralek automatycznych l lodówek 
lowlcz, tel.J797 lub 2194, ul.J-go Maja 
J/5 (d.ŚWierczewsklego) , 

••••••• i ••••••••••• i ••••• R"nnnł i ••••• " ••• w ••.•• 

CHRYZANTEMY cięte 
GEtrnERA 

oferuje 
po cenach konkurencyjnych. 

mgr inż. RYSZARD MATULKA 

GOSPODARSTWO OGRODNICZE 
ul.Warszawska 38 

99-400 Łowicz 
tel.34-61 

u.itaoM•. „ l Jt IU\JU.JUla.A llft • 1 I'II,R11,. p; I 11IIIIII1 
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Jeżeli chcesz zaoszczędzić 50 o/o opału Aa · 
ZASTOSUJ PIANKĘ· KRYi.AMiNOWĄ~ 
DO OCIEPLENIA SWOJEGO DOMU, WARSZTATU .PUOYNKÓW GOSPODARCzmt ••• 
•P.IANKA KRYLAMINOWĄ, WTRYśNIĘTA POD OSNIENIEM W SZCZELINY W ŚCIANACH 
ZEWNĘTRZNYCH I POŁOZONA NA SfROPIE, ZAPEWNIA ZhAKOMITI\ IZOl.AC~ 
CIEPl.tlĄ ,TERMICZN~ I AKUSTYCZNĄ 
•USŁUGI WYKONUJE 1t ZAKtAD WYTWARZANIĄ MATER,AtÓW łZOl.ACYJNVCff 

MAREK KOtODZIEJSKl-lOWICZ,UL :WIATRAKOWA:Ż4 GóRKIJ TEL.~24 godz.7-16 

ZAKŁAD USŁUG 

poleca 

- żaluzje aluminiowe (RFN) 
drzwi harmonijkowe drewniane i z 

- ozdobne obicie drzwi boazerią 
- okapy nadkuchenne 
- zabezpieczenie antywłamaniowe drzwi 
- wygłuszenie, ocieplenie drzwi 

zapewnia•y solidne i fachowa wykonanie 
udziela•y gwarancji 

( 

Lowicz, ,tel.46-85 w godz: 8.00-10.00, U.00-20.0 

ZAKŁAD · 

I0EW11łi5Ki · 
poleca modne swetry, 
garsonki, płaszcze i sukienki 

LOWICZ Ul. IAGIElloNsKA 2 
K.NIAZURKIEWICZ lEl.6991 

Poszul<uję !okalu na dzlałalno~ć handlo
wą w Łowiczu. Łowicz, tel.5110 

BIEŻNIKOWANIE 
OPON 
lowiCz • Zdu.ńska 46 
wtorki i piątki 9-16 

Rynek Kilińskiego 17 
PO L·E CA-============! 

•lELEWIZORY KOLOROWE ICZAANO·BIALE 
• ANlENY SIERPECKIE I SAHlllARNE 
• MAGNElOWIOY I OOlWARZACZE 
•KASETY VIDEO CZYSYE I NAGRANE 
•ce RADIO . 
• CZĘŚCI RTV- LAMPY I KONCÓWKI 
•KASETY MAGNETOFONOWE FIRMY "0R/\WO"( 

NISKIE CENY! MONTAŻ! GWIWANCIE! 

Elektryk, lowicz, tel.5456 

Sprzedam samochód: Zastawa 1100 P, 
low i cz, tel. 26J5 

Najtańsze usługi +c 
W ZAKRESIE: 
·NAPRAWY SPRZĘTU GOSP. DOMOWEGO 
·INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
·ELEKTROMECHANIKI 
·TOKARSTWA I FREZERSTWA 
• ŚlUSARSTWA I SPAWALNICTWA 
WYKONUJĄ: 

WARSZTATYSZKOLNEZSZNR1 
lOWICZ,PODRZECZNA30 TEL.6334 

.fOTO-WIDEOnHASKU" ul.Zduńska 55a r 
WYKONUJE: ZDJĘCA EKSPIU:sóWE,SLAJDY, ZDJĘCIA OKOUCZNOśclOWE· ŚLUB\. , 
CHRZTY• PRACE AMAl'ORSKli: NA MATEmAtACH ICRAJOWYDI I ZAGRANICZNYC~ 
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